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األخرية من حياته وبعد موته

إن احلمد هلل  ،نحمده ونستعينه ونستغفره  ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا
وسيئات أعاملنا  ،من هيده اهلل فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له .
وأشهد أن ال إله إال اهلل  ،وحده ال رشيك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .
ِ
ين آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َح َّق ُت َقاتِ ِه َوال ََتُو ُت َّن إِ َّال َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
ون
َ يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َّاس ا َّت ُقوا َر َّبك ُُم ا َّلذي َخ َل َقك ُْم م ْن َن ْف ٍ
س َواحدَ ة َو َخ َل َق من َْها زَ ْو َج َها َو َب َّث
َ يا َأ ه َهيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون بِه َو ْاْلَ ْر َحا َم إِ َّن اهللََّ ك َ
ِمن ُْه َام ِر َجاالً كَثري ًا َون َسا ًء َوا َّت ُقوا اهللََّ ا َّلذي ت ََسا َء ُل َ
َان عَ َل ْي ُك ْم
َر ِقيبا ً
ِ
ِ
ِ
عْام َلك ُْم َو َيغ ِْف ْر َلك ُْم
َ يا َأ ه َهيا ا َّلذ َ
ين آ َمنُوا ا َّت ُقوا اهللََّ َو ُقو ُلوا َق ْوالً َسديد ًا ُ .ي ْصل ْح َلك ُْم َأ َ
ِ
ِ
ُذنُو َبك ُْم َو َم ْن ُيط ِع اهللََّ َو َر ُسو َل ُه َف َقدْ َفازَ َف ْوز ًا َعظي ًام . 
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األخرية من حياته وبعد موته

أما بعد  ...فإن أصدق احلديث كتاب اهلل تعالـى  ،وخري اهلدي هدي
حممد  ، وكل حمدثة بدعة ،وكل بدعة ضاللة  ،وكل ضاللة يف النار.
أخواين وأحبتي يف اهلل  ...يف اللحظات اْلخرية من عمر اإلنسان تظهر عالمات
ودالئل عىل خاَتة ذلك االنسان ،فإن كانت خري ًا فخري ،حيث يستبرش هبا صاحبها
خري ًا ،وتطمئن هبا نفسه ،وإن كانت سوى ذلك ،والعياذ باهلل ،فقد غوى.
فطاعة اهلل سبحانه وتعاىل ،وعبادته حق عبادته ،ال ُ
ختذالن صاحبهام عند املوت،
وإنام تكونان له نور ًا وبرشى يف حلظاته اْلخرية ،فتظهر عليه عالمات حسن اخلاَتة.
أما ارتكاب الذنوب واملعايص ،واتباع الشهوات فإهنام من اْلفعال التي ختذل
صاحبها عند املوت ،مع خذالن الشيطان له ،فتظهر عىل اإلنسان آنذاك عالمات
سوء اخلاَتة والعياذ باهلل.
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اعلم أخي احلبيب ...أن من ك ُثر عمله الصالح ،ووفقه اهلل إىل ُحسن
طاعته وعبادته يف حياته الدنيا ،فإن اهلل سبحانه وتعاىل حيسن خاَتته ،إذ جيتمع لديه
عمله الصالح ،مع قوة اإليامن فتحسن خاَتته ،وتكون لذلك عالمات ودالئل
أخربنا عنها رسول اهلل  ويكون ذلك للعبد ،الذي صلح ظاهره وباطنه مع اهلل،
وصلحت نفسه وعمله بذكر اهلل وحمبته ،فيسعد سعادة إىل اْلبد.
أما من ع ُظم رشه يف حياته ،وتعذرت توبته ،ومل يو َّفق قبل مماته لعمل صالح يمحو
به ما قد قدم يف حياته  ،فهذا اإلنسان ُُيشى عليه من سوء اخلاَتة ،والعياذ باهلل ،ومن
فتنة الشيطان له عند املوت..
أخي احلبيب  ...يف هذه الرسالة أذكر نفيس وأذكركم ببعض اْلحاديث
الثابتة عن رسول اهلدى  املتعلقة بخاَتة املسلم وركزت فيها عىل ما يبرش املسلم
بنهايته احلسنة يف الدنيا عند حضور اْلجل وبعد موته .
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وختاما اعلم أخي ...

إن من ظهر عليه يشء من تلك العالمات والبشائر أو وقعت له ال يلزم
من ذلك اجلزم له بأنه من أهل اجلنة وإنام يستبرش له بذلك  ،كام أن عدم
وقوع يشء منها للميت ال يلزم احلكم بأنه غري صالح أو أنه قد ختم له
بغري الصالح .
وأسأل اهلل العيل القدير أن ُيتم لنا بخري وأن ينفع هبذه الرسالة كاتبها وقارئها
وأن جيعل عميل هذا خالصا لوجهه الكريم .وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني .
د .عديل عبدالرؤوف الغزايل
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 -1يفتح اهلل عمال صاحلا للعبد عند املوت ويرضي من حوله

ِ
َع ْن َع ْم ِرو ْب ِن َْ ِ ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُهَ ، -ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللِ َص هَّل
احلمق َ -ر َ
اهللُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم »  :إِ َذا َأ َرا َد اهللهُ بِ َع ْب ٍد َخ ْ ًريا َع هس َل ُه .؛ َقا ُلوا َ :يا َر ُس َ
ول اهللِ ،
ال ص ًِ
ي َم ْوتِ ِه َ ،حتهى َي ْر ََض
احلا َب ْ َ
ْي َيدَ ْ
َو َما َع هس ُل ُه ؟َ ،ق َال َ :ي ْفت َُح َل ُه َع َم ً َ
َعنْ ُه َم ْن َح ْو ُل ُه« .
رواه اإلمام أمحد ،حديث رقم ،21387وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب .
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 -2يطهر اهلل العبد قبل املوت

ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َليْ ِه
َع ْن َأ ِِب ُأ َم َام َة رِض اهلل عنه َ ،ق َال َ :س ِم ْع ُ
َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
ول  " :إِ َذا َأ َرا َد اهللهُ بِ َع ْب ٍد خَ ْ ًريا َط هه َر ُه َق ْب َل َم ْوتِ ِه " َ ،قا ُلوا َ :يا
َر ُس َ
ور الْ َع ْب ِد ؟ َق َال َ " :ع َم ٌل َصالِ ٌح ُي ْل ِه ُم ُه إِ هيا ُه َ ،حتهى
ول اهللهِ َ ،و َما َط ُه ُ
َي ْقبِ َض ُه َع َل ْي ِه "
رواه الطرباين .حسن لغريه صحيح اجلامع 306:
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 -3يوفق اهلل املسلم لعمل صاحل ثم يقبضه عليه

َع ْن َأ َن ٍ
س بن مالك رِض اهلل عنه َ ،أ ّن َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َق َال َ " :ال
َع َل ْيك ُْم َأ ْن َال َت ْع َج ُبوا بِ َأ َح ٍد َحتهى َت ْن ُظ ُروا بِ َم ُ ْ
ُيت َُم َل ُه َ ،فإِ هن ا ْل َع ِام َل َي ْع َم ُل زَ َمانًا ِم ْن
ات َع َل ْي ِه َدخَ َل َْ
اجلنه َة ُ ،ث هم َيت ََح هو ُل
ُع ْم ِر ِه َ ،أ ْو ُب ْر َه ًة ِم ْن َد ْه ِر ِه  ،بِ َع َم ٍل َصالِحٍ َ ،ل ْو َم َ
ِ
ات َع َل ْي ِه
ُب َه َة ِم ْن َد ْه ٍر بِ َع َم ٍل َس ِّي ٍئ َ ،ل ْو َم َ
َف َي ْع َم ُل َع َم ًال َس ِّيئًا َ ،وإ هن ا ْل َع ْبدَ َل َي ْع َم ُل ا ْل ُ ْ
دخَ َل النهار ُ ،ثم يتَحو ُل َفيعم ُل عم ًال ص ًِ
احلا َ ،وإِ َذا َأ َرا َد اهللهُ بِ َع ْب ٍد خَ ْ ًريا ْاس َت ْع َم َل ُه َق ْب َل
َ ه َ َ ه ََْ َ َ َ
َ
َم ْوتِ ِه " َ ،قا ُلوا َ :يا َر ُس َ
ول اهللهِ َ ،و َكيْ َ
ف َي ْس َت ْع ِم ُل ُه ؟ َ ،ق َال ُ " :ي َو ِّف ُق ُه لِ َع َم ٍل َصالِحٍ ،
ِ
ض ُه َع َل ْيه " رواه اإلمام أمحد والرتمذي وصححه اْللباين يف السلسلة الصحيحة .1334
ُث هم َي ْقبِ ُ
مبشرات املسلم
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 -4األعمال باخلواتيم

َع ْن َعائِ َش َة رِض اهلل عنها َ :أ ّن النهبِ هي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال  " :إِن َهام
األَ ْع َام ُل بِ َْ
اْل َواتِي ِ
م "  .رواه ابن حبان بسند صحيح .
 -5األعمال خبواتيمها

عن ُم َع ِ
ت َر ُس َ
او َي َة بن صخر رِض اهلل عنه َ ،ي ُق ُ
ول اهللهِ َص هَّل
ول َ :س ِم ْع ُ
ِ
ِ ِ
اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
اب
ول  " :إِن َهام األَ ْع َام ُل بِخَ َواتيم َها  ،كَا ْل ِو َعاء إِ َذا َط َ
ث َأ ْعال ُه َخ ُب َ
اب َأ ْس َف ُل ُه َ ،وإِ َذا َخ ُب َ
ث َأ ْس َف ُل ُه " .
َأ ْعال ُه َط َ
رواه ابن ماجه وابن حبان بسند حسن
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 -6اخلتم بعمل أهل اجلنة

َع ْن َأ ِِب ُه َر ْي َر َة رِض اهلل عنه َ ،أ ّن َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َليْ ِه َو َس هل َم ،
يل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َْ
الر ُج َل َل َي ْع َم ُل الز َهم َن ال هط ِو َ
اجلن ِهة ُ ،ث هم ُ ْ
ُيت َُم َل ُه
َق َال " :إِ هن ه
َع َم ُل ُه بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
الر ُج َل َل َي ْع َم ُل الز َهم َن ال هط ِو َ
يل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل
هار َ ،وإِ هن ه
الن ِ
ُيت َُم َل ُه َع َم ُل ُه بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َْ
هار ُ ،ث هم ُ ْ
اجلن ِهة " .رواه مسلم .
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 -7عمل بعمل أهل اجلنة فمات فدخل اجلنة

َع ْن َعائِ َش َة رِض اهلل عنها َ :ع ْن رس ِ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال :
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ُوب ِيف ا ْلكت ِ
الر ُج َل َل َي ْع َم َل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل َْ
َاب َأ هن ُه م ْن
اجلنهة َوإِ هن ُه ََل ْكت ٌ
" إِ هن ه
َان َق ْب َل َم ْوتِ ِه َ ََت هو َل َف َع ِم َل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
َأ ْه ِل الن ِ
هار َف َام َت
هار َ ،فإِ َذا ك َ
الر ُج َل َل َي ْع َم ُل بِ َع َم ِل َأ ْه ِل الن ِ
ُوب ِيف
هار َوإِ هن ُه َلَ ْكت ٌ
َفدَ َخ َل الن َهار َ ،وإِ هن ه
ا ْلكِت ِ
َان َق ْب َل َم ْوتِ ِه َع ِم َل َع َم َل َأ ْه ِل َْ
َاب َأ هن ُه ِم ْن َأ ْه ِل َْ
اجلن ِهة
اجلن ِهة َ ،فإِ َذا ك َ
َف َام َت َفدَ َخ َل َْ
اجلنه َة "
رواه اإلمام أمحد بسند صحيح .
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 -8املؤمن إذا حضره املوت بشر برضوان اهلل وكرامته

ِ ِ ِ
َع ْن َأن ٍ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ع ِن النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ
َس َ ،ع ْن ُع َبا َد َة ْب ِن ه
الصامت َر َ
ِ
ع َلي ِه وس هلم َ ،ق َال " :من َأح ِ
اء ُه َ ،و َم ْن ك َِر َه
اء اهللهِ َ ،أ َح ه
َ ْ َ ه
َ ْ َ َ َ
ب اهللهُ ل َق َ
ب ل َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
زْو ِ
اجه إِنها َلنَك َْر ُه
اء ُه " َ ،قا َل ْ
ت َعائ َش ُةَ :أ ْو َب ْع ُض َأ َ
اء اهللهِ  ،ك َِر َه اهللهُ ل َق َ
ل َق َ
ا ََْلو َت َ ،ق َال َ " :ليس َذ ِ
اك َو َلكِ هن ا َُْل ْؤ ِم َن إِ َذا َح ََض ُه ا ََْل ْو ُت ُب ِّرش بِ ِر ْو َو ِ
ان
ْ َ
ْ
َ
َ
اهللهِ وكَرامتِ ِه َ ،ف َليس َيشء َأحب إِ َلي ِه ِِمها َأمامه َف َأح ِ
ب اهللهُ
اء اهللهِ َو َأ َح ه
َ َُ َ ه
ْ َ ْ ٌ َ ه ْ
َ َ َ
ب ل َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رش بِ َع َذ ِ
يش ٌء
ل َق َ
اب اهللهِ َو ُع ُقو َبته َ ،ف َل ْي َس َ ْ
َض ُب ِّ َ
اء ُه َ ،وإِ هن ا ْلكَاف َر إِ َذا ُح َ
ِ
ِ
ِ ِ
اء ُه " رواه البخاري .
اء اهللهِ َوك َِر َه اهللهُ ل َق َ
َأك َْر َه إِ َل ْيه ِمها َأ َم َام ُه ك َِر َه ل َق َ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -9إحسان الظن باهلل سبحانه وتعالـى

َع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اهللهِ ْاألَن َْص ِ
ت
ي رِض اهلل عنه َ ،ق َال َ :س ِم ْع ُ
ار ِّ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َق ْب َل َم ْوتِ ِه بِ َث َال َث ِة َأ هيا ٍم َ ،ي ُق ُ
َر ُس َ
ول َ " :ال
يموتَن َأحدُ كُم إِ هال وهو ُ ِ
ج هل " رواه مسلم .
ُيس ُن ال هظ هن بِاهللهِ َعزه َو َ
َُ ه َ ْ َ ُ َ ْ
 -10تلقيـن امليـت ال إله إال اهلل

عن َأِب س ِع ٍ
يد ُْ
ول َ :ق َال َر ُس ُ
ي رِض اهلل عنهَ ،ي ُق ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
اْلدْ ِر ه
َ ْ
َ
ِ
ُم َال إِ َل َه إِ هال اهللهُ " رواه مسلم .
َع َل ْيه َو َس هل َم َ " :ل ِّقنُوا َم ْوتَاك ْ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -11يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي بعد املوت

ِ
ِ
ِض اهللهُ َعن ُْه َام َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
َع ْن َع ْبد اهللهِ ْب ِن ُع َم َر َر َ
ات َأحدُ كُم َفإِ هنه يعر ُض ع َلي ِه م ْقعدُ ه بِا ْل َغدَ اةِ
ِ
َ ْ َ َ ُ
َع َل ْيه َو َس هل َم  " :إِ َذا َم َ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ
اجلن ِهة َف ِم ْن َأ ْه ِل َْ
َان ِم ْن َأ ْه ِل َْ
َان ِم ْن َأ ْه ِل
اجلن ِهة َ ،وإِ ْن ك َ
ِش َ ،فإِ ْن ك َ
َوا ْل َع ِّ
هار َف ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
الن ِ
هار "  .رواه البخاري ومسلم .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -12مل يقبض نيب حتى يرى مقعده من اجلنة

ِ
ِ
َان النهبِ ُّي َ ،ص هَّل اهللهُ َت َع َاَل
ِض اهللهُ َت َع َاَل َعن َْها َ ،قا َل ْ
ت:ك َ
عن َعائ َش َة َ ،ر َ
ِ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
يح  :إِ هن ُه ََل ْ ُي ْق َب ْض َنبِ ٌّي َحتهى َي َرى َم ْق َعدَ ُه
ول َو ُه َو َصح ٌ
ِ
ِ ْ ِ ِِ
ِم َن َْ
غُِش َع َل ْي ِه ُ ،ث هم َأ َف َ
اجلن ِهة ُ ،ث هم ُ َ
اق
ُي ه ُري َ .ف َل هام َنز ََل بِه َو َرأ ُس ُه يف َفخذي ؛ َ
ِ
ِ
َ
الرفِ َيق األَ ْع ََّل ،
َص ُه إِ ََل َس ْقف ا ْلبَ ْيت ُ ،ث هم َق َال  :ال هل ُه هم ه
َفأ ْشخَ َص َب َ َ
ت َأ هن ُه َْ
احل ِد ُ
ت  :إِ ًذا ال َ ْ
ُيدِّ ُثنَا َ ،و ُه َو
ُيت َُارنَا َ ،و َع َر ْف ُ
َف ُق ْل ُ
يث ا هل ِذي ك َ
َان ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
الرف َيق األَ ْع ََّل .
يح َ ،قا َل ْ
ت َ :وك َ
َصح ٌ
َان آخ ُر كَل َمة َت َك هل َم ِ َِبا  :ال هل ُه هم ه
رواه البخاري ومسلم .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -13من كان آخر كالمه ال إله إال اهلل دخل اجلنة

عن مع ِ
اذ ْب ِن َج َب ٍل رِض اهلل عنه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
َ ْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َان آخ ُر ك ََالمه َال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َ ،د َخ َل َْ
اجلنه َة " .
َو َس هل َم َ " :م ْن ك َ
رواه أمحد وأبو داود بسند صحيح.

 -14املوت يوم اجلمعة أو ليلة اجلمعة

ِ
ِ
ِ
وس هل َم ،
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ع ِن النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْيه َ
َع ْن َع ْبد اهللهِ ْب ِن َع ْم ٍرو َر َ
اجل ُم َع ِة َأ ْو َل ْي َل َة ُْ
وت َي ْو َم ُْ
اجل ُم َع ِة  ،إِال و َقا ُه اهللهُ
قال َ “ :ما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َي ُم ُ

ِ
ِ
الرت ِم ِذ هي بسند حسن .
ف ْتنَ َة ا ْل َق ُْب “ َ .ر َوا ُه ر ْ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -15من مات ال يشرك باهلل شيئا

ِ
َ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم " :
َع ْن أ ِِب َذ ٍّر َر َ
َاين ٍ
َأت ِ
آت ِم ْن َر ِِّب َف َأ ْخ َ ِ َ
ات ِم ْن ُأ همتِي َال ُي ْ ِ
رش ُك
رش ِين َأ هن ُه َم ْن َم َ
ُبين أ ْو َق َال َب ه َ
َ
بِاهللهِ َش ْيئًا َد َخ َل َْ
َس َق َ ،ق َال َ :وإِ ْن زَ نَى َوإِ ْن
اجلنه َة ُ ،ق ْل ُ
ت َ :وإِ ْن زَ َنى َوإِ ْن َ َ
َس َق " رواه البخاري ومسلم .
ََ
ِ
ِ
َاب َون َِد َم َ ،و َق َال َ :ال إِ َل َه إِ َّال اهللَُّ غ ُِف َر َل ُه .
َق َال َأ ُبو َع ْبد اهللَِّ (البخاري) َ :ه َذا عنْدَ املَْ ْوت َأ ْو َق ْب َل ُه  ،إِ َذا ت َ

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -16حديث البطاقة

ِ
ول َ :ق َال َر ُس ُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ي ُق ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم " :
َع ْن َع ْبدَ اهللهِ ْب َن َع ْم ٍرو َر َ
ِ ِ
س َْ ِ
اح بِ َر ُج ٍل ِم ْن ُأ همتِي َع ََّل ُرؤُ و ِ
ون
ْرش َل ُه تِ ْس َع ٌة َوت ُْس ُع َ
ُي َص ُ
اْلالئ ِق َي ْو َم ا ْلق َي َامة َ ،ف ُتن َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
كل سج ٍّل من َْها َمده ا ْل َب َ ِ
َص ُ ،ث هم َي ُق ُ
ِس هجال ُّ ،
ول اهللهُ َت َب َار َك َو َت َع َاَل  :أ ُتنْك ُر م ْن َه َذا َش ْيئًا ؟
الر ُج ُل َ ،ف َي ُق ُ
ول  :ال َيا َر ِّب َ .ف َي ُق ُ
َف َي ُق ُ
ول َع هز َو َج هل َ :أ َل َ
ول :
ك ُع ْذ ٌر َأ ْو َح َسنَ ٌة ؟ َف َي َه ُ
اب ه
ٍ
ِ
ال َيا َر ِّب َ .ف َي ُق ُ
ك عنْدَ نَا َح َسنَات َوإِ هن ُه ال ُظ ْل َم َع َل ْي َ
ول َع هز َو َج هل َ :ب ََّل  ،إِ هن َل َ
ك.
ِ
َ
َ
َ
َفتُخْ َر ُج َل ُه بِ َطا َق ٌة ف َيها  :أ ْش َهدُ أ ْن ال إِ َل َه إِال اهللهُ َوأ هن ُُم هَمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُسو ُل ُه َ .ف َي ُق ُ
ول َ :يا
ج ِ
ِِ
ِِ
الس ِ
الت ؟ َف َي ُق ُ
ول َع هز َو َج هل  :إِن َ
هك ال ُت ْظ َل ُم َ ،ق َال :
َر ِّب َ ،ما َهذه ا ْلبِ َطا َق ُة َم َع َهذه ِّ
الت  ،و َث ُق َل ِ
الت ِيف كِ هف ٍة  ،وا ْلبِ َطا َق ُة ِيف كِ هف ٍة َ ،ف َط َ ِ
ُووع السج ِ
الس ِ
ت ا ْلبِ َطا َق ُة ،
ج ُ َ
َ
ُفت َ ُ ِّ َ
اشت ِّ
يش ٌء " رواه أمحد والرتمذي وصححه اْللباين .
َوال َي ْث ُق ُل َم َع ْاس ِم اهللهِ َ ْ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -17ست خصال للشهيد عند اهلل

ِ
ِ
ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َق َال َق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
َع ْن ا َْل ْقدَ ا ِم ْب ِن َم ْعدي ك َِر َب َر َ
لش ِه ِ
ت ِخ َص ٍ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم [ :لِ ه
ال ُي ْغ َف ُر َل ُه ِيف َأ هو ِل َد ْف َع ٍة َو َي َرى
يد ِعنْدَ اهللهِ ِس ُّ

م ْقعدَ ه ِمن َْ ِ
اب ا ْل َق ْ ُِب َو َي ْأ َم ُن ِم ْن ا ْل َفزَ ِع ْاألَك َ ِ
ُي ُار ِم ْن َع َذ ِ
ُْب َو ُي َ
وو ُع
َ َ ُ ْ
اجلنهة َو ُ َ
ِ ِ
ار ا ْل َيا ُقو َت ُة ِمن َْها خَ ْري ِم ْن الدُّ ْن َيا َو َما فِ َيها َو ُيز هَو ُج ا ْثنَت ْ ِ
َاج ا ْل َو َق ِ
َْي
َع ََّل َر ْأسه ت ُ
ٌ
ِ
ِ
ْي ِم ْن َأ َق ِ
ور ا ْل ِع ِ
احل ِ
زَو َج ًة ِم ْن ُْ
اربِ ِه] .
ْي َو ُي َش هف ُع ِيف َس ْبع َ
َو َس ْبع َ
ْي ْ
رواه الرتمذي وصححه  ،وابن ماجة ،وأمحد ،وإسناده صحيح.

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -18املوت يف سبيل اهلل ويف الطاعون وداء البطن والغرق

ِ
َ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم :
َع ْن أ ِِب ُه َر ْي َر َة َر َ
ول اهللهِ َ ،م ْن ُقتِ َل ِيف َسبِ ِ
الش ِهيدَ فِيك ُْم ؟ " َ ،قا ُلوا َ :يا َر ُس َ
ون ه
يل
" َما َت ُعدُّ َ
ِ
ِ
اهللهِ َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،ق َال  " :إِ هن ُش َهدَ َاء ُأ همتي إِ ًذا َل َقل ٌ
يل " َ ،قا ُلوا َ :ف َم ْن ُه ْم َيا
ول اهللهِ ؟ َ ،ق َال َ " :م ْن ُقتِ َل ِيف َسبِ ِ
َر ُس َ
ات ِيف
يل اهللهِ َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
اع ِ
َسبِ ِ
ات ِيف
ون َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
يل اهللهِ َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن َم َ
ات ِيف ال هط ُ
احل ِد ِ
يك ِيف َه َذا َْ
ا ْل َب ْط ِن َف ُه َو َش ِهيدٌ " َ ،ق َال ا ْب ُن ِم ْق َس ٍم َ :أ ْش َهدُ َع ََّل َأبِ َ
يث
يق َش ِهيدٌ  .رواه مسلم .
َأ هن ُه َ ،ق َال َ :وا ْلغ َِر ُ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -19القتل يف سبيل اهلل والطاعون وموت النفساء واحلرق والسل

ِ
ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :أ َت ْي ُ
َع ْن َس ْل َام َن الفاريس َر َ
وس هلم بِالزه ِ
كاة َث َ
ون ه
الش ِهيدَ فِيك ُْم ؟ " َقا ُلوا :
الث ِم َر ٍار َ ،ف َق َال َ " :ما َت ُعدُّ َ
َ َ َ
ا هل ِذي ُي ْقت َُل ِيف َسبِ ِ
يل اهللهِ َ ،ق َال  " :إِ هن ُش َهدَ َاء ُأ همتِي إِ َذ ْن َل َقلِ ٌ
يل  ،ا ْل َقت ُْل ِيف
اء َش َها َد ٌة َ ،و َْ
َسبِ ِ
احل ْر ُق َش َها َد ٌة ،
اع ُ
يل اهللهِ َش َها َد ٌةَ ،وال هط ُ
ون َش َها َد ٌة َ ،والنُّ َف َس ُ
الس ُّل َش َها َد ٌة َ ،وا ْل َب ْ
ط ُن َش َها َد ٌة " رواه الطرباين بسند حسن .
َوا ْلغ ََر ُق َش َها َد ٌة َ ،و ُّ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -20من ختم له بال إله إال اهلل أو الصيام أو الصدقة دخل اجلنة

ِ
هبي َص هَّل اهللهُ َع َليْ ِه َو َس هل َم إِ ََل
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :أ ْسنَدْ ُت الن ه
َع ْن ُح َذ ْي َف َة َر َ
ِ
َاء َو ْج ِه اهللهِ ،
َصدْ ِري َ ،ف َق َال َ " :م ْن َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َ ،ق َال َح َس ٌن  :ابتغ َ
ِ
ُختِ َم َل ُه َِبا َد َخ َل َْ
َاء َو ْج ِه اهللهِ ُختِ َم لَ ُه َِبا َ ،د َخ َل
اجلنه َة َ ،و َم ْن َصا َم َي ْو ًما ابتغ َ
ٍ ِ
َاء َو ْج ِه اهللهِ ُختِ َم َل ُه َِبا َ ،د َخ َل َْ
َْ
اجلنه َة "
اجلنه َة َ ،و َم ْن ت ََصده َق َ
بصدَ َقة ابتغ َ
رواه امحد وصححه االلباين يف احكام اجلنائز .
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -21فعل اخلريات يقي مصارع السوء

ِ
عن َأ ِِب س ِع ٍ
يد ُْ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ع ِن النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ،
اْلدْ ِر ِّ
َ ْ
َ
ي َر َ
ِ
الر ِح ِم
الِّس ُت ْط ِف ُئ غ َ
َض َ
الر ِّب َت َب َار َك َو َت َع َاَل َ ،وص َل ُة ه
ب ه
َق َال َ " :صدَ َق ُة ِّ ِّ
ارع الس ِ
ت َِزيدُ ِيف الْعم ِر وفِع ُل َْ ِ ِ
وء "
ُُ َ ْ
اْل ْ َريات َيقي َم َص ِ َ ُّ
رواه الطرباين وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -22الدفاع عن املال أو الدين أو النفس أو األهل

ٍ ِ
ِ ِ
ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :س ِم ْع ُ
َع ْن َسعيد ْب ِن زَ ْيد َر َ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
ون ِدين ِ ِه
ون َمالِ ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
ول َ " :م ْن ُقتِ َل ُد َ
ون َأ ْهلِ ِه َف ُه َو
ون َد ِم ِه َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
َف ُه َو َش ِهيدٌ َ ،و َم ْن ُقتِ َل ُد َ
َش ِهيدٌ " .
رواه الرتمذي و َق َال َ :ه َذا َح ِد ٌ
يث َح َس ٌن َص ِح ٌيح .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -23مغفرة مجيع الذنوب للشهيد اال الدين

عن عب ِد اهللهِ ب ِن عم ِرو ب ِن الْع ِ ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،أ هن َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
َ
ْ َ ْ ْ
َ ْ َْ
اص َر َ
ِ
ِ
لش ِهيد ك ُُّل َذن ٍ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال ُ " :ي ْغ َف ُر ل ه
ْب إِ هال الده ْي َن " رواه مسلم .
 -24إذا مات املسلم باملرض غفر اهلل له ورمحه

ِ ٍ ِ
َ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
َع ْن أن ََس ْب َن َمالك َر َ
ِِ
ٍ
ِ
ُب َل ُه
َو َس هل َم  " :إِ َذا ا ْبت َََّل اهللهُ الْ َع ْبدَ اَلُْ ْسل َم بِ َب َالء ِيف َج َسده َ ،ق َال اهللهُ  :ا ْكت ْ
غَس َل ُه َو َط هه َر ُه َ ،وإِ ْن َق َب َض ُه ،
َصالِ َح َع َملِ ِه ا هل ِذي ك َ
َان َي ْع َم ُل ُه َ ،فإِ ْن َش َفا ُه َ ،
ِ
ِح ُه " رواه أمحد وصححه اْللباين .
غَ َف َر َل ُه َو َر َ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -25من مات وهو حمرم يبعث يوم القيامة ملبيا

ع ِن اب ِن عبا ٍ ِ
َان َم َع النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ " ،أ هن َر ُج ًال ك َ
َ ْ َه
س َر َ
ُم ِر ٌم َ ،ف َام َت َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
َو َس هل َم َ ،ف َو َق َص ْت ُه نَا َق ُت ُه َو ُه َو ُ ْ
َو َس هل َم  :اغْ ِس ُلو ُه بِ َام ٍء َو ِسدْ ٍر َ ،و َك ِّفنُو ُه ِيف َث ْو َب ْي ِه َ ،و َال َتَ َ ُّسو ُه بِطِ ٍ
يب َ ،و َال
ُُت َِّم ُروا َر ْأ َس ُه َ ،فإِ هن ُه ُي ْب َع ُ
ث َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة ُم َل ِّب ًيا "
رواه البخاري ومسلم .
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -26املوت مبرض البطن ال يعذب يف القرب

ِ
عن َع ْبدَ اهللهِ ْب َن َي َس ٍ
ُص ٍد َ ،و َخالِ ِد
ار َ ،ق َال ُ :كن ُ
ْت َجال ًسا َم َع ُس َل ْي َام َن ْب ِن ُ َ
ات ِم ْن َب ْطن ِ ِه َ ،ق َال َ :فك ََأن َهام ْاشت ََه َيا َأ ْن
ْب ِن ُع ْر ُف َط َة َ ،ق َال َ :ف َذك َُروا َر ُج ًال َم َ
ِ
ُها لِ ْْل َخ ِر َأ ََل ْ َي ُق ْل النهبِ ُّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
ُي َص ِّل َيا َع َل ْيه َ ،ق َال َ :ف َق َال َأ َحدُ ُ َ
َو َس هل َم " َم ْن َقتَ َل ُه َب ْطنُ ُه َ ،فإِ هن ُه لَ ْن ُي َع هذ َب ِيف َق ْ ُِب ِه " ؟ َق َال ْاْلخَ ُر َ :ب ََّل .
رواه أمحد وأبو داود وصححه اْللباين يف صحيح اجلامع .6461
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -27اإلسالم ينقذ من النار

ِ
عن َأ َن ٍ ِ
ي َْ
ُيدُ ُم النهبِ هي َص هَّل اهللهُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال  " :ك َ
َان غ َُال ٌم َ َُيود ٌّ
َ ْ
س َر َ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َف َم ِر َض َ ،ف َأتَا ُه النهبِ ُّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َي ُعو ُد ُه َ ،ف َق َعدَ ِعنْدَ
َر ْأ ِس ِه َف َق َال َل ُه َ :أ ْسلِ ْم َ ،فنَ َظ َر إِ ََل َأبِ ِيه َ ،و ُه َو ِعنْدَ ُه َ ،ف َق َال َل ُه َ :أطِ ْع َأ َبا
ا ْل َق ِ
اس ِم َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َف َأ ْس َل َم َ ،فخَ َر َج النهبِ ُّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم

احل ْمدُ هللهِ ا هل ِذي َأ ْن َق َذ ُه ِم َن الن ِ
ول َْ :
َو ُه َو َي ُق ُ
هار "رواه البخاري .
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -28موت املؤمن بعرق اجلبيـن

َع ْن َع ْب ِد اهللهِ ْب ِن ُب َر ْيدَ َة َ ،ع ْن َأبِ ِيه َ ،أ هن ُه َد َخ َل َف َر َأى ا ْبنًا َل ُه َي ْر َش ُح َجبِينُ ُه ،
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َي ُق ُ
ت َر ُس َ
وت ا َُْل ْؤ ِم ُن
ول َ " :ي ُم ُ
َف َق َال َ :س ِم ْع ُ
اجلبِ ِ
بِ َع َر ِق َْ
ْي "رواه الرتمذي والنسائي بسند صحيح .

مبشرات املسلم

يف اللحظات 31

األخرية من حياته وبعد موته

 -29املرابط جيري عليه عمله ورزقه ويأمن فتنة القرب

ِ
ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :س ِم ْع ُ
َع ْن َس ْل َام َن الفاريس َر َ
ول ِ " :ر َب ُ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
اط َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍة َخ ْ ٌري ِم ْن ِص َيا ِم َش ْه ٍر َوقِ َي ِام ِه َ ،وإِ ْن
ي َع َل ْي ِه ِرزْ ُق ُه َو َأ ِم َن
َم َ
ات َج َرى َع َل ْي ِه َع َم ُل ُه ا هل ِذي ك َ
َان َي ْع َم ُل ُه َ ،و ُأ ْج ِر َ
هان" رواه مسلم .
ا ْل َفت َ

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -30إذا مات املرابط ينمى له عمله ويأمن فتنة القرب

عن َف َضا َل َة ْب ُن ُع َبي ٍد رِض اهلل عنه َع ْن رس ِ
ول اهللِ َص هَّل اهللهُ َع َليْ ِه َو َس هل َم َأ هن ُه
َ ُ
ْ
َق َال  ( :ك ُُّل مي ٍ
ات ُم َرابِ ًطا ِيف َسبِ ِ
ت ُْ
يل اهللِ ،
ُيت َُم َع ََّل َع َملِ ِه  ،إِاله ا هل ِذي َم َ
َ ِّ
َفإِ هنه ينْمى َله عم ُله إِ ََل يو ِم ِ
الق َي َام ِة َ ،و َي ْأ َم ُن ِم ْن فِ ْتن َِة ال َق ْ ِ
ُب ) .
ُ ُ َ ُ َ َ ُ َْ
رواه الرتمذي ( )1621وغريه  ،وقال الرتمذي رمحه اهلل  :حسن صحيح .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -31الثناء على اجلنازة توجب اجلنة

ِ ٍ ِ
َع ْن َأ َن ِ
ِض اهللهُ َع ْن ُه َ ،ق َال ُ :م هر بِ َجنَازَ ٍة َف ُأ ْثن ِ َي َع َل ْي َها َخ ْ ًريا َ ،ف َق َال َنبِ ُّي اهللهِ
س ْب ِن َمالك َر َ
ٍ ُ ِ
َشا ،
ت َو َج َب ْ
ت َو َج َب ْ
َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم " َو َج َب ْ
ت " َ ،و ُم هر بِ َجنَازَ ة َفأ ْثن َي َع َل ْي َها َ ًّ
ت " َ ،ق َال ُع َم ُر  :فِدً ى
ت َو َج َب ْ
ت َو َج َب ْ
َف َق َال َنبِ ُّي اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ " :و َج َب ْ
َل َ
ت َ ،و ُم هر
ت َو َج َب ْ
ت َو َج َب ْ
ت َو َج َب ْ
ك َأ ِِب َو ُأ ِّمي ُ ،م هر بِ َجنَازَ ٍة َف ُأ ْثن ِ َي َع َل ْي َها َخ ْ ٌري َ ،ف ُق ْل َ
ِ
ٍ
ُ
ت َ ،ف َق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
ت َو َج َب ْ
ت َو َج َب ْ
ت َ :و َج َب ْ
َش َ ،ف ُق ْل َ
بِ َجنَا َزة َفأ ْثن َي َع َل ْي َها َ ٌّ
ِ
َ
ت َل ُه َْ
ت
َشا َو َج َب ْ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ " :م ْن َأ ْثنَ ْيت ُْم َع َل ْي ِه َخ ْ ًريا َو َج َب ْ
اجلنه ُة َ ،و َم ْن أ ْثنَ ْيت ُْم َع َل ْيه َ ًّ
ض َ ،أ ْنت ُْم ُش َهدَ ُاء اهللهِ ِيف ْاألَ ْر ِ
َل ُه الن ُهار َ ،أ ْنت ُْم ُش َهدَ ُاء اهللهِ ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َ ،أ ْنت ُْم ُش َهدَ ُاء اهللهِ ِيف
ْاألَ ْر ِ
ض " رواه البخاري ومسلم .
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -32شهادة أربعة أو ثالثة أو اثنان

ت إِ ََل
ت ا ََْل ِدي َن َة َو َقدْ َو َق َع ِ َِبا َم َر ٌض َ ،ف َج َل ْس ُ
َع ْن َأ ِِب ْاألَ ْس َودِ َ ،ق َال َ :ق ِد ْم ُ
اب ر ِِض اهللهُ عنْه َ ،فمر ْت ِِبِم جنَازَ ٌة َف ُأ ْثنِي ع ََّل ص ِ
ُع َم َر ْب ِن َْ
احبِ َها
َ َ َ
ْ َ
َ ُ َه
اْل هط ِ َ َ
ِ
ت ُ ،ث هم ُم هر بِ ُأ ْخ َرى َف ُأ ْثن ِ َي َع ََّل
ِض اهللهُ َع ْن ُه َ :و َج َب ْ
َخ ْ ًريا َ ،ف َق َال ُع َم ُر َر َ
ِ
ِ
ت ُ ،ث هم ُم هر بِال هثالِ َث ِة َف ُأ ْثن ِ َي
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ :و َج َب ْ
َصاحبِ َها َخ ْ ًريا َ ،ف َق َال ُع َم ُر َر َ
ِ
ت َ :و َما
ت َ ،ف َق َال َأ ُبو ْاألَ ْس َو ِد َ :ف ُق ْل ُ
َشا َ ،ف َق َال َ :و َج َب ْ
َع ََّل َصاحبِ َها َ ًّ
ِِ
ِ
ت ك ََام َ ،قا َل النهبِ ُّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم:
ْي َ ،ق َال ُ :ق ْل ُ
َو َج َب ْ
ت َيا َأم َري ا َُْل ْؤمن َ
ِ
َأ ُّيام ُم ْسل ٍم َش ِهدَ َل ُه َأ ْر َب َع ٌة بِخَ ْ ٍ
ري َأ ْدخَ َل ُه اهللهُ َْ
اجل هن َة َ ،ف ُق ْلنَا َ :و َث َال َث ٌة َ ،ق َال :
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ِ
َسأ ْل ُه َعن ا ْل َواحد " رواه البخاري.
َو َث َال َث ٌة َ ،ف ُق ْلنَا َ :وا ْثنَان َ ،ق َال َ :وا ْثنَان ُ ،ث هم ََل ْ ن ْ
مبشرات املسلم يف اللحظات  35األخرية من حياته وبعد موته

 -33حمبة اهلل ملن ميوت ولسانه رطب من ذكر اهلل

ِ
ِ
ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :س َأ ْل ُ
َع ْن ُم َعاذ ْب ِن َج َب ٍل َر َ
وت َولِ َسان َ
ب ِم ْن
ب إِ ََل اهللهِ ؟ َق َال َ " :أ ْن َتَ ُ َ
ُك َر ْط ٌ
ي األَ ْع َام ِل َأ َح ُّ
َو َس هل َم َ :أ ُّ
ِذك ِْر اهللهِ " رواه الطرباين بسند صحيح .
 -34يبعث العبد على ما مات عليه

ِ
ت النهبِ هي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ،
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :س ِم ْع ُ
َع ْن َجابِ ٍر َر َ
َي ُق ُ
ول ُ " :ي ْب َع ُ
ات َع َل ْي ِه " رواه مسلم .
ث ك ُُّل َع ْب ٍد َع ََّل َما َم َ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -35من قال ال إله إال اهلل وال حول وال قوة إال باهلل ومات مل تطعمه النار

عن َأ ِِب س ِع ٍ
يد َ ،و َأ ِِب ُه َر ْي َر َة َأ هَّنُ َام َش ِهدَ ا َع ََّل ال هنبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،أ هن ُه
َ
َق َالَ " :م ْن َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َواهللهُ َأك َُْب َ ،صده َق ُه َر ُّب ُه َ ،ف َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال َأنَا َوأنَاَ
ُ
َ
ُْب َ ،وإِ َذا َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َو ْحدَ ُه َ ،ق َال َ :ي ُق ُ
ول اهللهُ َ :ال إِ َل َه إِ هال َأنَا َو ْح ِدي ،
أك َ ُ
َوإِ َذا َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َو ْحدَ ُه َال َ ِ
َش َ
يك َل ُه َ ،ق َال اهللهُ َ :ال إِ َل َه إِ هال َأنَا َو ْح ِدي َال
َ ِ
يك ِيل َ ،وإِ َذا َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َل ُه ا َُْل ْل ُك َو َل ُه َْ
َش َ
احل ْمدُ َ ،ق َال اهللهُ َ :ال إِ َل َه إِ هال َأنَا
ِ َيل ا َُْل ْل ُك َو ِ َيل َْ
هلل َ ،ق َال
احل ْمدُ َ ،وإِ َذا َق َال َ :ال إِ َل َه إِ هال اهللهُ َو َال َح ْو َل َو َال ُق هو َة إِ هال بِا هِ
ِ
ِ
ول َ :م ْن َق َ
َان َي ُق ُ
اَلا ِيف َم َروه ُث هم
اهللُ َ :ال إِ َل َه إِ هال َأنَا َو َال َح ْو َل َو َال ُق هو َة إِ هال ِِب َ ،وك َ
هار " رواه الرتمذي وصححه اْللباين .
َم َ
ات ََل ْ َت ْط َع ْم ُه الن ُ
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -36سؤال اهلل الشهادة بصدق وإن مات على الفراش

ٍ ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،أ هن النهبِ هي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َق َال :
عن َس ْه ِل ْب ِن ُحنَ ْيف َر َ
الشهدَ ِ
الش َها َد َة بِ ِصدْ ٍق َب هل َغ ُه اهللهُ َمن ِ
" َم ْن َسأَ َل اهللهَ ه
ات َع ََّل
اء َ ،وإِ ْن َم َ
َاز َل ُّ َ

فِر ِ
اش ِه "رواه مسلم .
َ

 -37التوبة قبل املوت

ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ع ِن النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال:
َع ِن عبداهلل ب ِن ُع َم َر َر َ
" إِ هن اهللهَ َي ْق َب ُل ت َْو َب َة الْ َع ْب ِد َما ََل ْ ُيغ َْر ِغ ْر " رواه الرتمذي وحسنه اْللباين .
مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -38شفاعة الرسول ملن مات يف املدينة

َع ْن ا ْب ِن ُع َم َر رِض اهلل عنهام َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم:
وت ِ َِبا "
ت ِ َِبا َ ،فإِ ِّين َأ ْش َف ُع ََل ِ ْن َي ُم ُ
وت بِا ََْل ِدين َِة َف ْل َي ُم ْ
اع َأ ْن َي ُم َ
" َم ِن ْاستَ َط َ
رواه الرتمذي والنسائي وصححه اْللباين يف " السلسلة الصحيحة .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -39قراءة آية الكرسي بعد كل صالة

ِ
َ ُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم :
َع ْن أ ِِب أ َم َام َة َر َ
ٍ
ِ
الة م ْكتُو َب ٍة ََل يمنَ ْع ُه ِم ْن ُد ُخ ِ
َ
ول َْ
اجلن ِهة
َْْ
يس ِيف ُد ُب ِر ك ُِّل َص َ
" َم ْن َق َرأ آ َي َة ا ْلك ُْر ِّ
وت "
إِال َأ ْن َي ُم َ
رواه النسائي والطرباين وصححه اْللباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم .1595

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -40سيد االستغفار

عن َشده اد بن َأو ٍ ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ع ِن النهبِ ِّي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم " :
ُ ْ ُ ْ
س َر َ
َس ِّيدُ ِاال ْستِ ْغ َف ِ
ار َأ ْن َت ُق َ
ْت َ ،خ َل ْقتَنِي َو َأنَا
ْت َر ِِّب َ ،ال إِ َل َه إِ هال َأن َ
ول  :ال هل ُه هم َأن َ
ت َ ،أعو ُذ بِ َ ِ
َش َما
َع ْبدُ َك َ ،و َأنَا َع ََّل َع ْه ِد َك َو َو ْع ِد َك َما ْاستَ َط ْع ُ
ُ
ك م ْن َ ِّ
ك بِ َذ ْنبِي َف ِ
وء لَ َ
ك بِن ِ ْع َمتِ َ
وء لَ َ
اغْف ْر ِيل َفإِ هن ُه َال َيغ ِْف ُر
َصنَ ْع ُ
ك َع َ هَل َ ،و َأ ُب ُ
ت َ ،أ ُب ُ
اَلا ِم َن الن َهه ِ
ْت َ ،ق َال َ :و َم ْن َق َ
ار ُموقِنًا ِ َِبا َف َام َت ِم ْن َي ْو ِم ِه
ُوب إِ هال َأن َ
ال ُّذن َ
ِ
َ
ِس َ ،ف ُه َو ِم ْن َأ ْه ِل َْ
اجلن ِهة َ ،و َم ْن َق َ
اَلا ِم َن ال هل ْي ِل َو ُه َو ُموقِ ٌن ِ َِبا
َق ْب َل أ ْن ُي ْم َ
َفام َت َقب َل َأ ْن يصبِح َ ،فهو ِمن َأه ِل َْ ِ
اجلنهة " رواه البخاري .
ُ ْ َ ُ َ ْ ْ
ْ
َ
مبشرات املسلم يف اللحظات  41األخرية من حياته وبعد موته

 -41قيام أربعون رجال على اجلنازة شفاعة للميت

عن عب ِد اهللهِ ب ِن عب ٍ ِ
ت َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ
ِض اهللهُ َعنْ ُه  ،قال َ :س ِم ْع ُ
ْ َه
َ ْ َْ
اس َر َ
َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ي ُق ُ
وت َ ،ف َي ُقو ُم َع ََّل َجنَازَ تِ ِه
ول َ " :ما ِم ْن َر ُج ٍل ُم ْسلِ ٍم َي ُم ُ
ُون بِاهللهِ َشيئًا  ،إِ هال َش هفعهم اهللهُ فِ ِ
ون َر ُج ًال َال ُي ْ ِ
يه " رواه مسلم .
رشك َ
َأ ْر َب ُع َ
َُ ُ
ْ

مبشرات املسلم

يف اللحظات 42

األخرية من حياته وبعد موته

 -42ثالث صفوف يصلون على امليت

ِ
ِ ِ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،ق َال َ :ق َال َر ُس ُ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
َع ْن َمالك ْب ِن ُه َب ْ َري َة َر َ
ِِ
ِ
ِ
ْي ْي َب َلغُوا َأ ْن
َو َس هل َم َ " :ما ِم ْن ُم ْؤ ِم ٍن َي ُم ُ
وت َ ،ف ُي َص َِّل َع َل ْيه ُأ هم ٌة م َن ا َُْل ْسلم َ
ث ص ُف ٍ
َان َمالِ ُ
ك ْب ُن ُهبَ ْ َري َة َيت ََح هرى
وف إِ هال غُ ِف َر َل ُه " َ ،ق َال َ :فك َ
َيكُونُوا َث َال َ ُ
ث ص ُف ٍ
ٍ
وف .
ُي َع َل ُه ْم َث َال َ ُ
إِ َذا َق هل َأ ْه ُل َجنَازَة َأ ْن َ ْ
رواه أمحد والرتمذي بسند حسن .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -43شهادة أربعة أو ثالثة من اجلريان

ِ
َع ْن َأ َن ٍ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،أ ّن النهبِ هي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال :
س بن مالك َر َ
ِِ
ٍ ِ
َْي ،
" َما ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َي ُم ُ
وت َ ،ف َي ْش َهدُ َل ُه َأ ْر َب َع ٌة َأ ْه ُل َأ ْب َيات م ْن ِج َريانه ْاألَ ْدن ْ َ
ون "
إِ هال َق َال َ :قدْ َقبِ ْل ُ
ت ِع ْل َمك ُْم فِ ِيه َ ،وغَ َف ْر ُت َل ُه َما َال َت ْع َل ُم َ
ِ
َ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َ ،أ ّن النهبِ هي َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َق َال َ " :ما
و َع ْن أ ِِب ُه َر ْي َرة َر َ
ِِ
ٍ ِ
َْي بِخَ ْ ٍري ،
ِم ْن ُم ْسلِ ٍم َي ُم ُ
وت َف َي ْش َهدُ َل ُه َث َال َث ُة َأ ْه ِل َأ ْب َيات م ْن ِج َريانه ْاألَ ْدن ْ َ
ت َشهاد َة ِعب ِ
ادي َع ََّل َما َعلِ ُموا َ ،وغَ َف ْر ُت َل ُه
إِ هال َقال اهللهِ َع هز َو َج هل َ :قدْ َقبِ ْل ُ َ َ َ
َما َأ ْع َل ُم " روامها اإلمام أمحد وحسنهام اْللباين يف صحيح اجلامع .
مبشرات املسلم يف اللحظات  44األخرية من حياته وبعد موته

 -44يعرض مقعده من اجلنة بالغداة والعشي حتى يبعث

ِ
ِ
ِض اهللهُ َعن ُْه َام َ ،أ هن َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه
ع ْن َع ْبد اهللهِ ْب ِن ُع َم َر َر َ
ِ
ِ
ِ
ِش
َو َس هل َم َ ،ق َال"  :إِ هن َأ َحدَ ك ُْم إِ َذا َم َ
ات ُع ِر َض َع َل ْيه َم ْق َعدُ ُه بِا ْل َغدَ اة َ ،وا ْل َع ِّ
َان ِم ْن َأ ْه ِل الن ِ
اجلن ِهة َف ِم ْن َأ ْه ِل َْ
َان ِم ْن َأ ْه ِل َْ
هار َف ِم ْن
اجلن ِهة َ ،وإِ ْن ك َ
 ،إِ ْن ك َ
َأ ْه ِل الن ِ
هار َ ،ف ُي َق ُال َه َذا َم ْق َعدُ َك َحتهى َيبْ َعثَ َ
ك اهللهُ َي ْو َم ا ْل ِق َي َام ِة".
رواه البخاري ومسلم .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -45عدم انقطاع العمل عن امليت ان كان له صدقة أو ولد أو علم

ِ
َ
ِض اهللهُ َعنْ ُه َأ هن َر ُس َ
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم َ ،ق َال :
َع ْن أ ِِب ُه َر ْي َر َة َ :ر َ
ان ا ْن َق َط َع َعنْ ُه َع َم ُل ُه إِ هال ِم ْن َث َال َث ٍة  ،إِ هال ِم ْن َصدَ َق ٍة َج ِ
ات ْ ِ
ار َي ٍة ،
"إِ َذا َم َ
اْلن َْس ُ
َأ ْو ِع ْل ٍم ُينْ َت َف ُع بِ ِه َ ،أ ْو َو َل ٍد َصالِحٍ َيدْ ُعو َل ُه".
رواه مسلم .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -46موت الرجل بغري مكان مولده

ات َر ُج ٌل بِا ََْل ِدين َِة ِِم ه ْن ُولِدَ ِ َِبا َف َص هَّل َع َل ْي ِه
َع ْن َع ْب ِد اهللهِ ْب ِن َع ْم ٍرو َ ،ق َال َ :م َ
ات بِغ ْ ِ
َر ُس ُ
َري َم ْولِ ِد ِه " ،
ول اهللهِ َص هَّل اهللهُ َع َل ْي ِه َو َس هل َم ُ ،ث هم َق َال َ " :يا َل ْي َت ُه َم َ
ات بِغ ْ ِ
اك َيا َر ُس َ
َقا ُلوا َ :و َِل َ َذ َ
َري َم ْولِ ِد ِه
الر ُج َل إِ َذا َم َ
ول اهللهِ ؟ َق َال"  :إِ هن ه
ِ
يس َل ُه ِم ْن َم ْولِ ِد ِه إِ ََل ُمنْ َق َط ِع َأ َث ِر ِه ِيف َْ
اجلنهة "
ق َ

رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وحسنه اْللباين .

مبشرات املسلم
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األخرية من حياته وبعد موته

 -1شرح األربعني حديثا النووية – مفردات وفوائد.
 -2كيف تتأثر بالقرآن وكيف حتفظه .
 -3فوائد وفرائد يف حفظ القرآن .
 -4من عجائب اجلنة والنار .
 -5صفة وأذكار العمرة يف ضوء الكتاب والسنة .
 -6صفة وأذكار احلج والعمرة يف ضوء الكتاب والسنة
 -7لوحة تلخيص مصطلح احلديث .
 -8صحيح أذكار الصباح واملساء (مطوية) .
 -9قواعد وفوائد يف حتفيظ القرآن الكريم لألطفال
 -10مسابقات إسالمية للمسلم الصغري .
 -11وصف اجلنة للمسلم الصغري .
 -12تسالي وألعاب املسلم الصغري
 -13قصة األرض والذهب (لألطفال) .
 -14منهج احلديث النبوي للمسلم الصغري 2جزء .

امسح للدخول عل املوقع

http://adlyghzali.net

 -15األذكار للمسلم الصغري .
 -16التلوين للمسلم الصغري 2جزء.
 -17فلم أذكار الطفل املسلم (فلم كرتون)
 -18ألعاب ومسابقات األذكار (تطبيقات على فيلم أذكار الطفل املسلم) .
 -19كراسة تلوين األذكار للمسلم الصغري .
 -20دليل االستثمار يف بنك احلسنات
 -21أبي بك أقتدي ( زهرات تربوية من طفل لوالده )
 - 22حتفيظ القرآن الكريم لألطفال ( دراسة شرعية تربوية )
 -23الوضوء والطهارة للمسلم الصغري .
موته.
وبعد
حياته
من
األخرية
 -24مبشرات املسلم يف اللحظات
امسح للدخول عل املوقع
 -25مبشرات املسلم يف املرض واملصائب والصرب عليها .
http://adlyghzali.net
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